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O Rio de Janeiro é constantemente clas-
sificado como um lançador de ten-

dências, berço da criatividade nas mais 
variadas áreas. Na publicidade, viu mui-
tos de seus criativos debandarem para o 
mercado paulista nas décadas de 1990 e 
2000, movimento que hoje tem sinais de 
reversão. O fato é que, mesmo em meio 
a um ano considerado “esquisito” por al-
guns, e ainda sem saber concretamente 
os efeitos dos grandes eventos esportivos 
que vem por aí, o mercado carioca passa 
por um momento especial para a criação 
em 2013: além de ter visto algumas agên-
cias abocanharem Leões no Festival In-
ternacional de Criatividade de Cannes, a 
Ogilvy Rio trouxe para a cidade seu pri-
meiro Grand Prix.

O trabalho premiado foi “Fãs Imortais”, 
criado para o Sport Clube do Recife, que 
levou o prêmio máximo em Promo & Ac-
tivation. Mas o curioso é saber o que há 
por trás desta vitória e conhecer quem 
capitaneou esta conquista. Há quase dois 
anos, a Ogilvy, que também foi premia-
da como a Agência do Ano em Cannes, 
resolveu fazer uma aposta alta para o co-
mando da criação em sua agência cario-
ca e trouxe para a cidade o espanhol Paco 
Conde, que assumiu o cargo de diretor- 
-geral  de criação da Ogilvy Rio. Ele con-
ta que veio após um convite de Anselmo 
Ramos, Chief Creative Officer (CCO) da 
Ogilvy Brasil. 

“Ele disse que a Ogilvy Rio tinha clien-
tes muito bons, mas precisava de uma for-
ça criativa. Durante o último ano e meio 
trabalhamos para aumentar o nível cria-
tivo da agência, aproveitando a força e 
as oportunidades de clientes como Co-
ca-Cola. Conseguimos fazer com que a 
agência se tornasse uma referência, não 
só no Rio, mas no País”, avalia Conde. Pa-
ra ele, se a ideia é fazer um trabalho cria-
tivo, é necessário ter o mercado global co-
mo foco de comparação. “Temos de olhar 
para as melhores agências que estão no 
mercado”, pontua.

Luis Carlos Franco, diretor-geral da 
Ogilvy Rio, relata que há cinco anos bus-
ca oportunidades internacionais em seus 
clientes. “Daí também a necessidade de 
ter um nível de criatividade referência, 
top no mundo, trazendo um benefício pa-
ra todos os clientes, sejam eles locais ou 
internacionais. É uma mudança de cul-
tura e mentalidade e já temos resultados 
concretos, com projetos na América La-
tina, Europa e também globais”, garante.

Outra agência que também comemo-
rou a conquista de Leões em Cannes e 
tem como foco um trabalho criativo glo-
bal é a DM9Rio. Criada há menos de dois 
anos, a agência conquistou três Leões es-
te ano, fruto de um trabalho criativo que 
vem sendo construído com solidez pelo 
sócio e vice-presidente de criação Álvaro 
Rodrigues. “Temos como fundamento ser 

uma agência do Rio para o mundo. Só te-
remos esta linguagem global se tivermos 
o mundo, literalmente, aqui dentro — e 
o mundo não é só gringo, mas tem gente 
também de outros Estados, com outras 
culturas. Tem gente do Sul, de São Paulo 
e do inteiro, da Bahia, do Rio Grande do 
Norte, do Uruguai. Aqui carioca é quase 
minoria”, explica. 

Rodrigues acredita que esta é uma for-
ma de fomentar o segmento no Rio de Ja-
neiro. “Queremos formar e aquecer este 
mercado, trazer gente com outras disci-
plinas, vivências, para que ele fique cada 
vez mais forte”, diz. Para ele, a conquista 
dos prêmios em Cannes deu uma “carim-
bada” no quesito qualidade da agência. 
“Catapultou a DM9Rio e o trabalho que 
estamos fazendo aqui para o mundo. Só 
referendou esta crença de que esta barrei-
ra territorialista deve ser derrubada”, fala. 

Polika Teixeira, presidente da agência, 
lembra que os olhos do mundo estão vol-
tados para o Rio. “Muita gente fala que o 
sonho é trabalhar no Rio. Estou com o 
currículo de duas planejadoras de Paris, 
tem profissionais da Bélgica, Holanda, 
Estados Unidos. É um momento apro-
priado para atrair estes talentos”, aponta.

Prata da casa
Em um mercado onde a troca de agên-

cias é comum entre os profissionais, cha-
ma à atenção a liderança criativa da Art-
plan, outra agência que festejou este ano a 
conquista de um Leão em Cannes e ainda 
a inclusão de oito finalistas em diversas 

ComuniCação

Cidade maravilhosamente criativa
Conheça o perfil das principais lideranças do mercado carioca de  
publicidade, que este ano voltou a ver Leões rugindo por suas praias

Por TERESA LEVIN tlevin@grupomm.com.br

A grande parte das maiores agências 
cariocas unificou as áreas online e off-
line, mas no mercado algumas empresas 
têm sua expertise exclusivamente no 
meio digital. Neste cenário, a Huge 
ganha destaque, sob o comando de 
Eduardo Torres. Ela é parte de uma rede 
global e tem como foco claro o design 
digital como ferramenta de produto. 
“E não apenas como um canal de 
comunicação, como é praxe no mercado. 
Faz parte do modelo de negócios dos 
clientes e influencia no resultado das 
empresas e dos negócios. Sempre com 
foco no usuário final”, observa.

Com quase 14 anos de atuação, a 
Huge é uma das dez melhores agências 
digitais do mundo, segundo a A-List 
2012, da Advertising Age. A empresa, 
que tem sede em Nova York, tem cerca 
de 600 funcionários no mundo, sendo 60 
no Brasil. Os outros escritórios ficam em 
Los Angeles, São Francisco, Portland, 
Atlanta, Washington e Londres. 

A Huge opera de forma integrada, 
tanto do ponto de vista de pessoas, 
quanto de projetos. “É como se 
fossemos um  pool de recursos ao redor 
do mundo. Não importa se um projeto 
foi ganho no Brasil ou em Londres, 
montamos o grupo mais convincente 
para trabalhar nele”, constata. Dessa 
forma, o escritório brasileiro da Huge 
já desenvolveu projetos para o Google, 
Euro Sports e Intel. 

Com dez anos no mercado, a Frog 
tem como sócios Roberto Cassano, 
Brunno Gens, Daniel Deivisson e o 
ex-jogador de futebol Deco. A agência 
é uma provedora de inteligência e 
soluções em mídias digitais, com foco 
em pesquisa, campanhas de marketing 
e tecnologia para web, mobile e redes 
sociais. Entre seus principais clientes 
estão Oi, Mobil e L’Oréal.

Em um mErcado ondE a troca 
dE agências é comum EntrE os 
profissionais, chama à atEnção a 
lidErança criativa da artplan. a 
criação da agência prEsidida por 
rodolfo mEdina é comandada por 
robErto vilhEna, quE Está há 16 
anos na casa

Foco no digital

Eduardo Torres, da Huge: uma das dez 
melhores agências digitais do mundo, 
segundo a A-List 2012, da Advertising Age

Luis Carlos Franco, da Ogilvy Rio:  agência trouxe para a cidade seu primeiro GP 
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categorias. A criação da agência presidi-
da por Rodolfo Medina é comandada por 
Roberto Vilhena, que está há 16 anos na 
casa, praticamente desde que se formou 
na área. Com o cargo de diretor executivo 
de criação, ele está a frente dos escritó-
rios de Brasília, São Paulo e Rio, coman-
dando uma equipe de quase cem pesso-
as, sendo 62 sediadas na capital carioca. 

“É uma parceria de sucesso há tanto 
tempo que fica cada vez mais forte. O Vi-
lhena vê o negócio como gostamos. Pen-
samos a comunicação da forma mais inte-
grada possível”, explica Medina. Foi justa-
mente este pensamento da comunicação 
integrada que atraiu o criativo. “Comecei 
em 1996, quando havia uma migração 
grande para São Paulo. Já tinha vontade 
de fazer propaganda não convencional e 
o Roberto Medina foi uma influência mui-
to forte pra mim. Nasci neste caldo e tive 
espaço para performar”, avalia Vilhena. 

Para ele, o resultado no Festival de Can-
nes mostra justamente o caminho certo 
seguido pela agência. “Tão importante 
quanto o Leão de Prata em Marketing Di-
reto, foi conseguirmos oito finalistas, em 
várias categorias, entre elas Media, Promo, 
Outdoor, Branded Content e Mobile”, co-
menta. Ele acredita que este é um fruto do 
DNA fincado pelo criador da Artplan. “O 

Roberto já falava do que está acontecen-
do hoje. Não consigo identificar no mer-
cado outra agência que pudesse ter espa-
ço para praticar isso”, revela. Para Medina, 
o trânsito de Vilhena por várias platafor-
mas e a cabeça voltada para negócios fa-
zem a diferença em como a  Artplan quer 
se posicionar. “Sendo o mais estratégico 
possível, e não só um parceiro executan-
do um layout bonito”, conclui.

A Binder Visão Estratégica também 
ganhou este ano um Leão em Cannes, o 
primeiro de sua história, com um traba-
lho para o Hemorio. A agência tem o só-
cio Marcos Apóstolo à frente da criação 
e trabalha para clientes de diversos seg-
mentos como serviços, governo e produ-
tos. Nesses últimos meses, comemorou a 
conquista das contas do adoçante Linea, 
CEG e Globo Marcas. “Ainda temos o nú-
cleo imobiliário, construído em parceria 
com a Staff, que vem conquistando em-
preendimentos importantes nesse seg-
mento e que logo poderemos apresentar 
ao mercado”, comenta. Ele acredita que o 
Rio vive um momento de resgate na cria-
ção. “O mercado vem retomando sua ca-
pacidade de seduzir não só os que migra-
ram, mas também os novos criativos, in-
clusive de outros países. Isso tem promo-
vido um intercâmbio de visões bastante 
interessantes, pois o perfil tradicional de 
criação mudou radicalmente”, assegura. 

Bom momento 
Foi justamente o momento do Rio e 

uma proposta interessante que trouxe-
ram o gaúcho Jader Rossetto para o ti-
me da Agência3 há quatro meses, quan-
do assumiu a vice-presidência de cria-
ção da empresa para trabalhar em parce-
ria com o diretor de criação Luis Claudio 
Salvestroni. “Já tinha uma equipe muito 
bem montada e estamos estruturando 
peças que faltam, nos unindo muito na 
parte estratégica. Queremos uma empre-
sa voltada para tecnologia, junto com a 
criação”, aponta.

Para ele, há também uma queda de 
fronteiras entre as cidades. “As distâncias 
caíram por terra e estar aqui hoje é uma 
oportunidade. A Agência3 percebeu es-
ta movimentação e por isso vim, com to-
da minha experiência no digital”, expõe.

Salvestroni, a outra força criativa 

Algumas agências com escritório 
no Rio têm a característica de 
trabalhar diretamente com suas 
sedes em São Paulo, mesmo que 
por motivos diversos. Há 11 anos no 
comando da criação da F/Nazca S&S 
no Rio de Janeiro, Carlos Di Célio, 
o Russo, tem uma parceria direta 
com Fabio Fernandes, presidente e 
diretor de criação da agência, que 
fica na capital paulista. “Sempre 
trabalhamos muito ligados a São 
Paulo, tenho uma linha de criação 
bem próxima do Fabio. Costumamos 
dizer que em vez de abrir uma  
porta nos falamos por email ou 
telefone”, pontua. 

A agência tem entre seus principais 
clientes a Petrobras e está envolvida 
diretamente com os Jogos Olímpicos 
do Rio. “Andamos muito ocupados 
com a campanha de 60 anos da 
Petrobras e com a Rio 2016. Devemos 
sair em breve com algo da Olimpíada”, 
antecipa. Ricardo Bonani, diretor 
de atendimento da F/Nazca no Rio, 
lembra-se que a agência é conhecida 
pela sua força criativa. “Tem muita 
gente querendo entrar e muito pouco 
querendo sair, temos uma imagem 
de agência com um trabalho criativo 
muito bom”, cita.

Por outros motivos, a 
Giovanni+Draft FCB, que já teve sua 
maior força no Rio, redimensionou 
sua estrutura, e vem  atuando 
diretamente com São Paulo. 
“Refizemos nosso processo de 
trabalho. Hoje, em propaganda, 
temos a criação com o Daniel Japa. 
Também temos uma estrutura grande  
de marketing de relacionamento 
com a Ana Leticia Paranhos”, explica 
Gustavo Oliveira, diretor-geral do 
escritório da agência no Rio. Os dois 
criativos respondem diretamente 
aos vice-presidentes que ficam na 
unidade paulista. “Já tínhamos 
uma relação forte com São Paulo, 
mas desde a saída do Adilson Xavier 
estamos estreitando ainda mais”, 
esclarece. Hoje a agência tem 60 
pessoas em sua equipe.

Com quase sete déCadas no 
merCado CarioCa, a WmCCann 
tem uma atuação sólida na 
Cidade, que reCebeu o primeiro 
esCritório da então mCCann-
eriCkson na amériCa latina. 
Hoje a Criação da agênCia está 
sob o Comando do paulista Fábio 
menegHini e de marCelo pires, 
que ingressou este mês na equipe 
após um período em porto alegre.

Ponte aérea 
Rio—SP

Daniel Japa e Gustavo Oliveira, da Giovanni+DraftFCB: forte relação com São Paulo

O espanhol Paco Conde comanda a criação da Ogilvy Rio Álvaro Rodrigues: DM9Rio conquistou três Leões em Cannes
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da agência, assumiu a criação da Agên-
cia3 no começo de 2012, quando Álvaro 
Rodrigues deixou a empresa para entrar 
na sociedade da DM9Rio. Antes do cargo 
de comando, ele já era responsável pela 
supervisão de criação. “Na época, a dis-
tância física interferia na psicológica e 
profissional. Hoje, não consigo identifi-
car na equipe uma pessoa afastada des-
te processo on e off. Com a vinda do Ja-
der estamos capacitando mais ainda es-
te pessoal. É um tremendo estímulo para 
quem está na equipe”, classifica. 

Também com a origem no Sul, mais 
precisamente em Curitiba, a Heads apor-
tou no Rio para atender a Petrobras, mas 
fincou os dois pés na cidade, interessada 
em conquistar um espaço no mercado. Pa-
ra isso, mudou-se do centro, há um ano, 
para um charmoso prédio no coração de 
Ipanema. No comando da criação estão o 
carioca Flavio Medeiros e o gaúcho Luis 
Christello, que estava há cinco anos em 
Portugal, onde era sócio da Z. 

A agência concentra mais de 40 pro-
fissionais no escritório do Rio. “O Cláu-
dio Loureiro e o José Buffo, sócios da He-
ads, acreditam no nosso mercado. É uma 
crença que vai mais longe que 2014 e 2016. 
A tendência da agência é investir ainda 
mais”, antecipa Medeiros. Ele diz que a He-
ads tem uma junção de talentos e oportu-
nidades que têm um reflexo enorme no 
escritório do Rio. “Faz a gente ter acesso 
a mais ferramentas, histórias e experiên-
cias. Faz, também, querer ser mais com-
petitivo e acreditar ainda mais no nosso 
talento”, afirma.

Com quase sete décadas no mercado 
carioca, a WMcCann tem uma atuação 
sólida na cidade, que recebeu o primeiro 
escritório da então McCann-Erickson na 

A obra está a todo vapor e em breve 
a NBS inaugura seu novo escritório. 
Com 2,5 mil metros quadrados, ele 
receberá os quase 400 profissionais 
que integram a nova agência, fruto 
da fusão com a Quê Comunicação. 
Sétima no ranking do Agências 
& Anunciantes, algumas de suas 
equipes já estão integradas mas, 
segundo os gestores da NBS, só após 
a mudança a fusão será efetivamente 
percebida por seus funcionários.

 “Todo mundo acredita no projeto 
único. Filosoficamente, estamos todos 
no mesmo barco, mas a experiência 
da integração das equipes só 
quando estivermos todos debaixo do 
mesmo teto”, comenta Cyd Alvarez, 
presidente da agência. Com a fusão, 
a equipe da NBS, que tem André Lima 
como sócio e vice-presidente de 
criação e planejamento, conta com 
Marcelo Noronha e Dudu Almeida 
como diretores de criação, e Moacyr 
Moa Netto como diretor de criação e 
convergências digitais.

A agência segue fiel ao conceito 
“no bull shit”, implantado desde a sua 
criação. “Desde o primeiro dia da NBS 
lutamos para manter um ambiente 
leve, em que você não iniba a coragem, 
a audácia e para que tenhamos um 
produto final criativo. Claro que 100% 
do tempo não dá, mas entendemos que 
quanto mais confiança um profissional 
criativo tem, mais à vontade ele fica 
para inovar, transgredir e mostrar algo 
fora da caixa”, revela

A gestão de pessoas é ponto 
crucial para a NBS e parte da filosofia 
implementada após a fusão virá da 
Quê. “Criamos uma série de ações de 
gestão para que tenhamos alguns 
objetivos que tragam mais felicidades 
para todos. Um exemplo é que há cinco 
anos tínhamos um descontrole em 
relação a férias, o que acredito que hoje 
seja o maior problema das agências, 
já que as pessoas tiram férias picadas. 
Passamos a valorizar com bônus para 
gestores aqueles que controlem as 
férias, exigindo que as pessoas tirem os 
30 dias corridos”, explica Dudu Godoy, 
vice-presidente executivo da NBS.

Ele acrescenta que, como gestor, 
ter uma pessoa que trabalha pouco 
ou muito é igualmente ruim. “Faz mal 
para a empresa e é um mau exemplo. 
Quero que as pessoas curtam o fim de 
semana, isso faz a empresa sadia, feliz, 
com uma boa relação. E buscamos ter 
uma boa convivência com os clientes e 
fornecedores também, caso contrário 
não funciona”, aponta. Um dos grandes 
objetivos é justamente a retenção de 
talentos. “Antes da fusão, não éramos 
uma agência pequena e nem grande, 
como a NBS. Eu era o trampolim para as 
grandes agências. A forma de manter 
as pessoas aqui teria de ser por motivos 
outros que não o salário. Daqui pra 
frente não será diferente, cada vez mais 
a rentabilidade vem diminuindo, tem 
que ter outros atrativos salutares para 
uma organização reter estas pessoas”, 
reconhece.

América Latina. Hoje a criação da agên-
cia está sob o comando do paulista Fábio 
Meneghini e de Marcelo Pires, que ingres-
sou este mês na equipe após um período 
em Porto Alegre. “O Rio voltou, acordou 
e continua acordado do ponto de vista 
de ter alto nível de criação. À medida que 
aumenta o volume de negócios, torna-se 
uma cidade bacana do ponto de vista de 
qualidade de vida e, se tem recurso pa-
ra pagar criativos de primeiro time, abre 
caminho para criativos voltarem. O Fa-
bio, por exemplo, é um paulista que op-
tou por viver no Rio, veio em janeiro de 
2012 e é um dos melhores diretores cria-
tivos da agência. Ele estava há dez anos 
na WMcCann em São Paulo”, comenta 
Marcio Borges, vice-presidente de aten-
dimento para América Latina. 

A crença na cidade é tanta que hoje, por 
exemplo, a principal central de big data e 
business intelligence da WMcCann está 
sendo feita no Rio. “É o maior projeto da 
América Latina. Este tipo de negócio pode 
estar em qualquer lugar. Ao mesmo tempo, 
o Rio oferece boas condições e atrai gen-
te para vir pra cá”, conta. Borges observa 
ainda que poucas agências têm o porte da 
WMcCann no Rio. “Fazemos um investi-
mento constante na cidade, que tem uma 
representatividade muito grande no nos-
so negócio”, relata, sem detalhar números.

O desafio da retenção
Como em outros mercados, a reten-

ção de talentos parece ser um dos prin-
cipais desafios de muitas agências cario-
cas. “É uma questão que toda agência vi-
ve. A melhor coisa para reter um funcio-
nário é ter uma proposta de agência e de 
trabalho que realmente seja atrativa”, de-
fende Luis Carlos Franco, da Ogilvy Rio.

Álvaro Rodrigues, da DM9Rio, acredita 
que um dos trabalhos do gestor é facilitar 
o crescimento do talento. “Ganhar salário 
e prêmio é legal, mas temos de dar mais”, 
fala. Polika Teixeira, presidente da agên-
cia, revala que, para esta geração que está 
chegando ao mercado, trabalho e felici-
dade precisam andar juntos. “Temos um 
desafio muito grande de reter estas pes-
soas. Mas temos a oportunidade de fazer 
parte do Grupo ABC”, aponta. Boa parte 
das lideranças do ABC saiu da DM9. “Tem 
um olhar de grupo, é algo importante pa-
ra quem está conosco”, afirma. 

Para Roberto Vilhena, da Artplan, o 
mercado carioca sofre com a falta de vo-
lume de matéria-prima. “Tem um me-
nor número de agências, profissionais 
e escala impactando a qualidade”, ava-
lia. Ele acrescenta que o primeiro ponto 
para retenção de talento é tentar com-
preender se aquele profissional de fa-
to quer pensar em desenvolvimento de 
carreira. “Hoje retenho alguns criativos 
na equipe que não são diretores de cria-
ção, mas são excelentes apresentadores, 
conseguem sentar com o planejamento 
e,  eventualmente, promover uma modi-
ficação no briefing”, garante.

A Artplan está desenvolvendo um tra-
balho consistente com foco na retenção de 
talentos. “Contratamos uma consultoria 
que mapeou as lideranças e fizemos um 
plano de carreira para cada uma delas. 
São 56 pessoas em um plano de desen-
volvimento para capacitar não só como 
profissionais no nosso ramo, mas como 
melhores gestores, que é algo que falta no 
mercado publicitário”, informa Rodolfo 
Medina, presidente da agência. 

Clovis Speroni, presidente da Agên-
cia3, acha que o mercado passa por um 
momento muito nervoso. “Tem muita 
contratação e movimentação principal-
mente por conta das novas demandas. 
Como entramos em um viés muito di-
gital aqui na agência, não é fácil encon-
trar profissionais nesta área, são poucos 
e eles acabam se movimentando entre as 
empresas, o que acabou inflacionando 
um  pouco os salários. Você acaba qua-
se que tendo que formar este novo pro-
fissional”, explica.

Marcio Borges, da WMcCann, recor-
da-se que, na última década, o Rio per-
deu contas muito complexas e grandes. 
“Temos excelentes profissionais, mas que 
precisam completar a formação, tem de 
praticar em mercados mais desenvolvi-
dos. Os clientes no Rio são muito gran-
des ou muito pequenos e estes não dão 
este desenvolvimento, por mais criativo 
que a pessoa seja”, aponta.

Marcos Apostolo, da Binder, alerta que 
talento se retém com um mercado forte. 
“E um mercado forte é feito não por uma 
ou outra agência; mas pelo conjunto de-
las. O mercado do Rio não soube se pre-
servar. Era cada macaco no seu galho, 
achando que ia fazer “macaquices” mais 
sedutoras que o outro e, portanto, ganhar 
contas. Hoje, acho que a postura pessoal 
dos líderes das agências, por consciência 
ou necessidade, é tentar fortalecer o mer-
cado, pra fortalecer agências e construir 
uma competitividade saudável, para que 
o trabalho produzido atraia e mantenha 
talentos”, diz. Para ele, as entidades têm 
um papel fundamental neste ponto. “As-
sociações como Clube de Criação do Rio 
de Janeiro (CCRJ) e Associação Brasilei-
ra de Agências de Publicidade (ABAP) 
devem se movimentar por isso”, calcula.

Marcos Apóstolo, da Binder, acredita que o Rio 
vive um momento de resgate na criação 

Roberto Vilhena, da Artplan: criativo  
comanda uma equipe de cem pessoas  

Speroni, Rossetto e Salvestroni, da Agência3: queda de fronteira entre cidades

NBS em ritmo 
de mudança
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Rio de Janeiro, São Paulo, p. 14-18, 30 set. 2013.




